
Diepbedroefd maar ook intens dankbaar om de liefde die zij ons gaf
nodigen wij u uit om, samen met ons, gelovig afscheid te nemen van

 

Martine Tjantele 
 echtgenote van Guido De Boever

Martine ontving het leven te Bossuit op 16 augustus 1942
en gaf, gedragen door vele handen, gelouterd en in hoop en vertrouwen

dit leven terug aan haar Schepper op 6 december 2019
in het Woonzorgcentrum Patershof  te Beernem,

gesterkt door de ziekenzalving.

Zij was lid van KVLV Machelen, FVV Zulte-Leiekant en VVKA Deinze

 

De uitvaartliturgie zal plaatshebben in de Sint-Corneliuskerk,

Gildestraat te Machelen-aan-de-Leie op zaterdag 14 december 2019 om 11 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren achteraan in de kerk.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrond

op de gemeentelijke begraafplaats.

Een stil moment bij Martine kan in het funerarium Van De Vyver,

Lijsterstraat 52 te Zulte op dinsdag, woensdag en donderdag van 16 uur tot 18 uur.

Namis in voornoemde kerk op zondag 26 januari 2020 om 11 uur.

 

 

 

 

 

Zij blijft verder leven in de harten van:

haar echtgenoot,

     Guido De Boever

haar zus en schoonbroers,

     Jozef  en Régine Demeestere - Tjantele

     Valère en † Christiana Van der Cruyssen - De Boever

haar nichten, neven, achternichten en achterneven,

     Geertrui Demeestere 

     Koen en Griet Van Eygen - Demeestere en kinderen

     Kristof  en Agrippine Demeestere - Ingabire en kinderen

     Miet Demeestere

     Kristof  en Meena Coysman - Demeestere en kinderen

     Fevzi en Greta Bursali - Van der Cruyssen en kinderen

     Dirk en Lieve Van der Cruyssen - Van Effelterre en kinderen

     Bart Van der Cruyssen en kinderen

     Wim en Hilde Van der Cruyssen - Van Compernolle

De families Tjantele, De Boever, Desmet en Van hauwaert.

  

Met welgemeende dank voor de medische zorgen aan 

dokter Erik Vandesompele, dokters Andreas en Jan Jacob Delanoye,

de dokters en het verplegend personeel van het AZ Sint-Jan Brugge, het UZ Gent

en het AZ Sint-Vincentius Deinze, de thuisverpleging van het team Lutgarde De Ketele,

het voltallig personeel van het Woonzorgcentrum Patershof  te Beernem,

dokter Ignace Bergez en allen die haar steun, warmte en vriendschap gaven.

Rouwadres: 9870 Machelen-aan-de-Leie, Veerstraat 15

Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21
 www.vandevyver-uitvaart.be

Druk | Koen vdv | 0477 25 81 27

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor de daagse dingen

die door haar hoofd en door haar vingers gingen
en alles wat zij was voor u en mij.

                                              (naar Anton van Wilderode)

Online condoleren:  www.vandevyver-uitvaart.be


